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Policisté pátrají
po Petře Naseové

Nemocnice a město
řeší situaci na gyne
kologicko-porodni
ckém oddělení

Na pohybu je pravděpodobně
s přítelem ze sousední obce
Lounští policisté žádají občany o pomoc při pátrání po Petře NASEOVÉ,
nar. 17. 8. 1990 v Lounech, bytem
Louny - Milčeves.
Rodina dívku pohřešuje od 17. dubna
2008.
Pohřešovaná dívka je 170 cm vysoká,
štíhlé postavy, má modré oči a dlouhé
hnědé vlasy. Na čtení používá brýle
s ﬁalovými obroučky. Mluví česky.
Na sobě měla černé rifle, tmavě
šedou bundu s kapucí a bílé sportovní
boty. S sebou si vzala černo-béžový batoh s osobními věcmi.
Domov opustila pravděpodobně s přítelem z Radíčevsi.
Veškeré informace o pohybu pohřešované dívky mohou občané oznámit
na l. 158 nebo na kterékoli oddělení
Policie České republiky. Volat lze i přímo na lounské okresní ředitelství, tlf.:
974 437 102.
(str)

Seniorce vytrhl
z ruky kabelku
a zmizel
Zloděj se krádeže dopustil u žatecké
nemocnice, v neděli dopoledne

První občanský
průkaz
Občanský průkaz je povinen mít
občan, který dosáhl věku 15 let a má
trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož
způsobilost k právním úkonům byla
rozhodnutím soudu omezena.
Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný
zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením
15 let věku takového občana, nejpozději
v den dovršení 15 let jeho věku. Přítomnost zákonného zástupce je nutná i po
dovršení 15 let věku občana, pokud
občan nevlastní platný cestovní doklad
nebo osvědčení o státním občanství.
Pro první občanský průkaz je nutno
předložit následující doklady:
- vyplněnou žádost (vydá pracoviště OP
nebo informace)
- 1x fotograﬁe
- rodný list dítěte
- platný cestovní pas (popřípadě osvědčení o státním občanství, rodné listy
rodičů, oddací list).
Vyhotovený OP si je povinen občan
převzít osobně a jeho vydání nepodléhá
správnímu poplatku.
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

FOTO KATEŘINA PODANÁ

O kabelku s mobilním telefonem a peněženkou s finanční hotovostí přišla
80letá žena před žateckou nemocnicí.
V neděli, po 10. hodině dopoledne, jí
kabelku vytrhl z levé ruky neznámý pachatel a utekl. Poškozená naštěstí zraněna nebyla. Škodu vyčíslila na 3 760 Kč.
Po pachateli policisté pátra

Školáci staví věž z baterií v atriu žatecké radnice. Stalo se tak v rámci Dne Země, který pořádalo město Žatec;
vzhledem k nepřízni počasí se program z valné většiny přesunul přímo do sídla městského úřadu. Předškoláci
a školáci se formou her seznamovali se způsoby třídění a zpracování odpadů. Hlavním tématem se staly hrátky
s Batem, zaměřené na sběr baterií. Dále byl k vidění stánek ﬁrmy Wastemat s ukázkami zařízení na zpracování
plastů a stánek ﬁrmy Aquaservis s ukázkou zpracování autogramů. Městská policie vytvořila stánek s fotograﬁemi černých skládek, jež vytvářejí v ulicích města nepořádní občané, a informovali o způsobech řešení.
Atmosféra v hale radnice – nadšení, smích a pohyb - jasně svědčila o tom, že děti a mládež akce mimořádně
zaujala.

Žatec – Intenzivní shánění lékařů na
gyn-por. Oddělení Nemocnice Žatec je
nyní zásadním úkolem pro ředitele MUDr. Zdeňka Bergla i představitele města.
Kvůli úbytku lékařů bude do konce měsíce
dubna postupně zastavena činnost gynekologicko-porodnického oddělení Žatec.Od
14.4.2008 jsou zastaveny přijmy porodů
na gyn. por. oddělení a budoucí maminky
jsou směrovány do porodnic v Kadani, Chomutově, Mostu, Teplicích,Slaném, Kladně
nebo do Ústí nad Labem. Od stejného data
jsou postupně snižovány a do konce měsíce
zastaveny přijmy ke gynekologickým operacím a instrumentálním zákrokům.Činnost
gynekologicko - porodnického oddělení
bude kompletně zastavena od 1.5.2008.
„Situace to není rozhodně příjemná,
nicméně ve své historii ji už nemocnice
zaznamenala. V roce 2002 bylo gyn.-por. oddělení uzavřené hned dvakrát,“
uvedl Ing. Martin Hanták, předseda
správní rady nemocnice.
Oddělení bylo donedávna personálně
stabilizované. V průběhu uplynulých týdnů
odešli zpět na Slovensko tři lékaři včetně
primáře Richnavského; kvůli osobním a rodinným důvodům. Jedna lékařka je nyní ve
výpovědi, protože nemocnice odmítla akceptovat její ekonomické požadavky.
Při odchozu MUDr. Richnavského se
přitom zdálo, že gyn.-por. oddělení bude
fungovat dál a bez problémů. Na jeho
místo měli přijít dva lékaři, měli podepsané
pracovní smlouvy, jeden dokonce podepsal
i převzetí bytu v Žatci. Nakonec své slovo
nedodrželi a nastoupili jinam.
Včera navštívil ředitel nemocnice
Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, aby
oznámil situaci na oddělení žatecké nemocnice.(st)

PRO OBČANY
Pokud máte nějaké dotazy na starostu
města Mgr. Ericha Knoblaucha, pište
je na adresu týdeník@mesto-zatec.cz.
Je připraven odpovědět na jakoukoliv
otázku. Případně využijte telefonní číslo
415 736 104 (sekretariát).
(red)

PTEJTE SE STAROSTY
Do této rubriky přišel následující dotaz,
který se týká nového systému sběrových
sobot.
Vážený pane starosto, ačkoliv si
myslím, že ještě nepatřím do starého
železa, nedovedu si představit, že budu
odnášet objemný odpad od budovy
gymnázia do ulice Volyňských Čechů
2731. Myslím, že objemný odpad
absolutně neznečistí ulici, tudíž nevidím důvod, proč by nemohl být svážen
přímo od popelnic, které mají občané
před svými domy.
„ Vážená paní, v mé odpovědi se vyhnu
prostým a nevysvětlujícím argumentům
„o povinnostech původců odpadu ze
zákona a vyhlášek o odpadech a obcích“
a odpovím Vám tak jak se věci mají:
Město se rozhodlo změnit systém sběrových sobot z důvodů již neudržitelného

stavu z hlediska ekologického a ekonomického, a to i s vědomím, že se jedná o velký
zásah do komfortu občanů. Sběrové soboty byly nepopiratelně komfortem a nadstandardem a tento komfort byl nakonec
veřejností přijímán jako povinnost města
a i neuvěřitelným způsobem zneužíván.
Město se tak dostalo do situace, kdy se
tento systém nedal normální cestou ﬁnancovat a náklady na každou sběrovou
sobotu byly skutečně astronomické. Aniž
bych chtěl nějak zpochybnovat výdělky
ﬁrem, ale v tomto případě bohatla odpadářská ﬁrma a chudlo město. Navíc pro
městský úřad byly výsledným efektem jen
obrovské starosti, další výtky a plnění
dalších narůstajících požadavků proti
silnému odporu odporníků na odpady
a státních úředníků k tomuto modelu.
Tedy klasická situace mezi „mlýnskými

kameny“.Nikdo nechce občanům krátit
jejich práva, ale není na druhou stranu
možné zavádět naprosto nerozumné
a nezodpovědné systémy, které ve svém
výsledku jsou až absurdní. Každý producent odpadu musí být srozuměn s tím,
že je za tento odpad zodpovědný a že
tuto odpovědnost nemůže přenést (a ani
ve zlém vymoci) na jiného. Myslím si, že
moderní člověk by měl k produkci odpadů
již konečně i v Žatci přistoupit jinak než
dosud a občané oproti dosavadní praxi
by měli městu pomoc minimálně tímto
ústupkem z pohodlí. V prvních chvílích
změn určitě budou zmatky a konﬂikty,
ale veřte, že úředníci již připravují vlnu
opatření ke zmírnění problémů lidem,
kteří budou pomoc města skutečně potřebovat, tedy nikoliv občanům, kteří
odmítají tyto nutné změny mnohdy jen

z pouhé lenosti.
Specialisté řešili i právě rozlišení modelu sběru nebezpečného a objemného
odpadu, ale bohužel z praxe je nutné tyto
modely připodobnit, protože i skutečnost
nikdy tyto soboty nerozlišovala. I když se
vyhlásila sběrová sobota objemného odpadu, byla po celém městě roztroušeno
obrovské množství odpadů nebezpečných.
Bohužel.
Nedokážu Vám sice odpovědět jak máte
objemný odpad dopravit z místa A do místa B, ale dovolím si Vás poprosit o zodpovědný přístup a pochopení ke změnám,
které jsou doopravdy nutné a které nastolují řád tak, aby bylo ochráněno životní
prostředí ale i pokladna města.“
Mgr. Erich Knoblauch, odpověď
připravil odbor životního prostředí
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku
Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře
21 m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě
bytového domu za podmínek stanovených odborem rozvoje města (1.NP
občanská vybavenost – obchody, služby
apod., 2. až 5. NP bydlení) s upozorněním, že realizaci stavby lze odsouhlasit
až po schválení nového územního plánu,
s upozorněním na vedení inženýrských
sítí a dále s tím, že k žádosti je nutné
předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.

předložené nabídky v souladu se zá- Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
konem o obcích.
nemovitosti (volného bytu) v termínu
případně další informace a soupisy po- zveřejnění záměru prodat.
zemků poskytne majetkový odbor MÚ Zásady pro prodej nemovitostí z majetŽatec tel. 415736220, email: eiserto- ku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
va@mesto-zatec.cz
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
k nahlédnutí na odboru životního pro- na informacích MěÚ Žatec.
stření MÚ Žatec tel.415736450, email: Zveřejněno: od 10.4.2008 do 9.5.2008
janda@mesto-zatec.cz

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 2 v čp. 2549 (bývalá kotelna) na st.p.č.3174 ul.Dukelská
v Žatci za minimální měsíční nájemné ve
výši 500, - Kč/měsíc.
Vzhledem k tomu, že je objekt zařazen
do prodeje, bude nájemní smlouva
uzavřena na dobu neurčitou s měsíční
výpovědní lhůtou. Nájemné bude hrazeno dopředu měsíčně.
Zveřejněno: od 3.4.2008 do 2.5.2008

Žatecký týdeník

Státní Obchodní akademie
v Žatci opět úspěšná!
Dne 10. dubna 2008 se vydal projektový tým pod pracovním názvem „3Z“ ve
složení Pavlíny Zabloudilové, Nikoly Zahradníčkové, Jaroslava Zídka ze třídy
3. A a náhradnice Lucie Bárové ze 2. A na Lounskou Obchodní akademii za
účelem účasti na regionální soutěži „Mladý ekonom 2008“.
Zadáním soutěže bylo vytvoření ﬁktiv- kurenci ostatních škol s ekonomickým
ního projektu s cílem zvýšení potenciálu zaměřením z Ústeckého kraje, uspěl
města v kulturně-poznávací oblasti a dal- a získal první místo.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem
šími podmínkami, které jsme museli
dodržet. Pro dobrou reprezentaci školy, vyučujícím, kteří nám při přípravě na
města a originalitu výsledku naší práce soutěž pomáhali jak odbornou příprajsme zvolili chmelařskou tematiku. Sou- vou a vědomostmi z praxe, ale i těm,
částí soutěže byla, kromě vypracování kteří nám umožnili uvolnění z hodin za
projektu, také jeho obhajoba a prezenta- účelem příprav. Vám všem patří velké
ce před odbornou porotou a vědomostní díky, protože i Vy máte na našem úspětest v oblasti ekonomiky, účetnictví, ma- chu nesmazatelný podíl. Speciální dík
patří Ing. Květoslavu Kumstýřovi, který
nagementu a cizího jazyka.
Náš tým s projektem, zabývajícím se si nás vzal pod patronát.
Jaroslav Zídek
vytvořením fiktivního chmelařského
student Obchodní akademie Žatec
skanzenu na nejmenší chmelničce na
náměstí Svobody v Žatci, v ostré kon-

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

  





    
Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 301 v EČ 2406 na
st.p.č.3184 ul. Příkrá v Žatci, o ploše
21,25 m2 za minimální nájemné 363,-Kč
měsíčně.
Rada Města Žatec usnesením č. 616/99
– schválila podmínku nájemních smluv
 
     
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
  ! 
před podpisem nájemní smlouvy a ná"  #$$#%%&'&%%(
sledně dopředu nejpozději do pátého
Volnou bytovou jednotku:
)  *+   * 
n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o veli- dne předcházejícího měsíce.
,
kosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podí- Zveřejněno: od 28.3.2008 do

28.4.2008
)       (-   
schválen Zastupitelstvem Města Žatec lem společných částí budovy č.p.2825,
2826 v Žatci a podílem pozemku
dne 06.03.2008
st.p.č.5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
Oblastní výbor Komunistické
pozemky včetně porostů
Firma „IZOS s.r.o.“
o
velikosti 758/30476 vzhledem k celku
strany Čech a Moravy
- zapsané na LV č. 101 pro obec Liběpřijme na pobočku Velichov 42, Žatec
za kupní cenu … 902.120,-Kč a poplatšice a k.ú. Lhota u Nečemic,
zve
všechny
občany
na
tradiční
ky spojené s provedením smlouvy.
výrobní dělníky do třísměnného provozu
- pozemky zapsané na LV č. 251 pro
oslavu 1.máje v Žatci za účasti
Požadujeme vyučení. Nástup možný ihned.
obec Liběšice a k.ú. Líčkov,
poslance Poslanecké sněmovny
Ing. Josefa Šenfelda.
- pozemky zapsané na LV č. 149 pro
Kontakt: 415 728 666, e-mail: izoszatec@izoszatec.cz nebo osobně na adrese ﬁrmy.
Čtvrtek 1. května 2008 od 14.00
obec Deštnice a k.ú. Sádek u Deštice,
hodin restaurace „Chaloupka“
- pozemky zapsané na LV č. 265 pro
(u řeky) k tanci a poslechu hraje
obec a k.ú. Holedeč a pozemky zaskupina SPRINT
psané ve zjednodušené evidenci na
LV č. 265 pro obec a k.ú. Holedeč,
- lesní půdu p.p.č.1014/9 o výměře
85 m2,
- lesní půdu p.p.č. 1014/20 o výměře
111 m2 v k.ú. Bezděkov a
- lesní půdu p.p.č. 533/5 o výměře 5047
     
     
v k.ú. Trnovany
            
            
Vše
za 
350 Kč
včetně Lesního hospodářského plánu
606
 včetně

 DPH


 019
  • e-mail:
   
Tel.: 606
vodouch@targavia.cz
pro zařizovací obvod Žatec s platností
od 1.1.2008 do 31.12.2017.
   
  
 
   
 
 
   

celková výměra
pozemků s porosty . . . . . . . . . . . . 553ha
celková výměra ostatních
pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ha
Jedná se o honební pozemky v souladu
se zákonem o myslivosti a jsou zatíženy
Žatecké gymnázium získalo v letošním
právem vykonávat myslivost pro honebroce grant od Ministerstva školství Česní společenstva
v Arbesově ulici v Žatci
ké republiky na revitalizaci části školní
zahrady.
Žadatel k žádosti o koupi předloží:
Vás
zve do své prodejny
PŘEČTĚTE SI...
Ve středu 16.4. pak na Gymnáziu pro• Nabídku kupní ceny
k nákupu balkonových květin
Městská knihovna Žatec běhl Projektový den, kdy dobrovolníci
• Způsob úhrady kupní ceny
a dalšího zahradnického
z řad studentů pod vedením profesorky
Löhr, Robert
• Návrh podmínek kupní smlouvy
Andrey Koníčkové upravovali okolí své
sortimentu.
Šachový turek
Město Žatec si vyhrazuje v kupní
Největší podvod století na dvoře císařov- školy. Došlo tak k úpravě cesty kolem
smlouvě stanovit podmínky:
školy, doplnění rostlin a jejich označení
ny Marie Terezie.
Pro jarní prodej jsme
• převzetí a zachování pracovního místa
cedulkami s názvem pro snadnější poCooke, Jocelyne
opět otevřeli
stávajícího zaměstnance PO Městské
znávání. Zároveň byly do areálu školy
Tajemství těla
květinový stánek
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to
Věštění budoucnosti z tvarů těla a tvá- postaveny nové lavičky.
Profesorka Koníčková tímto děkuje
po dobu jednoho roku pod smluvní
ře.
v areálu STAVEBNIN
všem zúčastněným studentům za popokutou ve výši 1,000.000,-Kč
Friedrich, Joachim
v Husově ulici
Čtyři a půl kamaráda a ukradený moc a ochotu, s jakou do Projektového
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
dne šli.
( naproti TESCU)
Diamant
právo případně odmítnout všechny
Klára Vaňková
Kallova detektivní kancelář se tentokrát
ujímá případu uneseného psa, který má
hrát v reklamě na psí suchary. Kallův
Projednáno Radou Města Žatec dne 17.3.2008
pes Sedmikrásek bez váhání zavětří
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle stopu...
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných Fritz, Sabine
částí domu další osobě a to:
Technika - Nový velký lexikon pro
děti
č.p. b.j.č.
obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
Nejznámější technické objevy a „zá2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
zraky“ z oblasti astronomie, automo2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
bilismu, elektroniky, filmu, televize
a z mnoha dalších.
Zveřejněno: od 18.3.2008 do 16.6.2008
Zveřejněno od 11.03.2008 do
09.06.2008
za Město Žatec
Jana Eisertová
vedoucí majetkového odboru

Záměr Města Žatce
prodat ze svého
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Hledám menší rodinný dům
nebo byt na Lounsku nebo Žatecku.
Děkuji za nabídky, tel. 604 371 163.

DUBEN 2008
24.4. Čtvrtek

6. BENEFIČNÍ KONCERT CESTY

18:00

Uvádí děti z Dětského domova Žatec
Mimo Předplatné
Koncert
Vstupné : 50,- Kč.

28.4. Pondělí MANŽEL PRO OPALU

19:30

Komedie o dobrých duších , které svedl dohromady jeden inzerát.
Opala “hledá” manžela nikoliv pro sebe, ale pro svou přítelkyni Růženku.
Odepíše na velmi přitažlivý inzerát a ženich se skutečně dostaví. Pětadevadesátiletý bývalý kapitán Mooney, který utekl z domova pro přestárlé. Opala
mu poskytne přístřeší a pomůže vypálit rybník chamtivým příbuzným. Opala
je plná nezdolného optimismu, překypující láskou k lidem a hlavně snahy
činit je všechny šťastnými. Nikoliv peníze, ale víra v dobré vlastnosti člověka
proměňovaná ve skutky dělá každého z nás nejšťastnějším. Nikdo nemůže být
přece tak zlý, aby se nedal napravit.
Hrají: Květa Fialová, Lubomír Lipský, Naďa Konvalinková, Blanka Lormanová,
Čestmír Gebouský, David Vejražka
Mimo předplatné
Činohra
Vst. I.místa 180,- II.místa 170,- III.místa 160,-

Připravujeme:
Pohádka: Princ Bajaja
Koncert: Pavel Novák
Zábava: Eva Holubová a Bohumil Klepl
Činohra: Tartuffe – Moli’ere
Líbánky, aneb Láska ať jde k čertu

VÝSTAVA:

Fotograﬁe Pepy Štrose

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
26.4. SOBOTA Gaetano Donizetti - LA FILLE DU RÉGIMENT (Dcera pluku) 19:30
Přímý přenos z Metropolitní opery z New Yorku
Inscenace, jež byla loni v zimě označena za operní událost sezóny v Královské
opeře Covent Garden v Londýně. Nechte se nyní také vy oslnit brilantními
koloraturami a famózním herectvím Natalie Dessay v roli markytánky Marie
a rovněž výjimečnou muzikalitou Juana Diega Flóreze korunovanou suverénně
zazpívaným slavným sledem vysokých “C” v roli jejího milého Tonia.
Účinkují Natalie Dessay (Marie), Juan Diego Flórez (Tonio), Felicity Palmer
(Marquise de Berkenfeld), Alessandro Corbelli (Sulpice) a další Dirigent Marco
Armiliato Režie Laurent Pelly
Nastudování ve francouzském jazyce + české titulky
Přístupné od 12. let. SATELITNÍ PŘENOS
Vstupné: 200,- MAGMETROPOLITNÍ OPERA

27.4. NEDĚLE

ZA PLOTEM

15:00

Animovaný / Komedie /USA, 83 min
Další animovaný ﬁlm z dílny, která stvořila Shreka. Přišlo jaro a zvířátka se
probrala ze zimního spánku. Zjišťují, že uprostřed jejich domova náhle vyrostla
vysoká zelená věc - živý plot. Oportunistický mýval RJ se postaví do čela zvířátek (veverka, vačice, ježek, skunk, mýval a želva), která se rozhodnou svět ZA
PLOTEM prozkoumat, což samo sebou způsobí řadu napínavých a zábavných
momentů.
Režie: Tim Johnson, Karey Kirkpatrick. Hrají: Bruce Willis, Garry Shandling,
Steve Carell, William Shatner, Nick Nolte,
Přístupné DVD
Vstupné: 40,BONTON FILM

3.5. SOBOTA

MISS POTTER

19:30

Drama /Velká Británie / USA, 2006, 92 min
Zatímco její knihy těší generace dětí po celém světě, Beatrix Potterová si svůj
vlastní příběh držela pečlivě pod zámkem. Miss Potter je okouzlující love story inspirovaná životem a láskou světoznámé spisovatelky Beatrix Potterové.
Beatrix Potterová byla literárním fenoménem začátku 20. století. V době, kdy
mladé dívky její společenské třídy měly v plánu se dobře vdát, se Beatrix stala
ikonickou postavou. Vytvořila sérii knih a postav, které jsou stejně oblíbené
dnes, jako byly před sto lety, a které se od svého vydání nikdy nepřestaly
prodávat.
Režie: Chris Noonan. Hrají: Renée Zellweger, Ewan McGregor, Emily Watson,
Matyelok Gibbs
Přístupné od 12. let
DVD. SPI. Vstupné: 50 ,Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Sezónní pozvánka do muzea v Žatci

Duben je měsíc, kdy se po dlouhé zimní pauze otevírají brány většiny turistických
památek. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci a jeho pobočka Křížova vila si
pro návštěvníky připravily rozšířenou otevírací dobu: úterý – pátek: 9.00 – 17.00
hodin, sobota a neděle: 10.00 – 16.00 hodin (polední přestávka 12.00 – 12.30),
pondělí zavřeno (duben – září). V současné době nabízíme (kromě stálých expozic
a věžního funkčního stroje) shlédnutí výstavy Velikonoce od A-Z – do 27. dubna
2008 v hlavní budově. V Křížově vile probíhá do 18. května 2008 výstava Mýty
a legendy (práce dětí ZUŠ v Žatci).
Na co se návštěvníci mohou těšit v květnu? Na květen připravuje hlavní budova
muzea novou výstavu pod názvem Výprava do středověku (od 11. 5.), Mezinárodní
den muzeí (16.5.), II. Muzejní noc na téma keltská hudba a kultura (16. 5.) a turistický pochod „Za pokladem Vlčí hory“ (24. 5.). Křížova vila pro Vás chystá výstavu
Česká republika 360° (od 25. 5.), kde se bude prezentovat ﬁrma PANORAMAS,
s.r.o. s fotograﬁemi ze zajímavých míst ČR.
Návštěvníci si mohou na
památku zakoupit turistickou známku Žatce a nově
vydanou turistickou kartu
muzea, které jsou sběratelským artiklem. Dále nabízíme k prodeji propagační
materiály o historii města,
muzeu, Křížově vile, dále
pohledy Žatce a jiné zajímavé brožurky.
Na Vaši návštěvu se těší
pracovníci RM Žatec

n Dancing – opět otevřeno (Pizzeria Elko). Rozvoz pizzy zdarma. Tel.:
722 084 080
n Hlídání dětí. Milé maminky,
jsem 25 letá maminka na MD s 5
ti měsíčním synem. Ráda pohlídám
Vaše dítě společně s mým. Zkušenosti
s dětmi mám, pracuji ve školství. Nabízím trvalé hlídání i přes velké prázdniny. Bydlím v Žatci. V případě zájmu
mě kontaktujte na tel. 606 671 266.
n Prodám byt v OV o velikosti 3 + 1
v Žatci na Jihu. Tel.: 723 072 172
n Pronajmu zrekonstruovaný byt 1 +
1 v Žatci (40m2). Jen pracujícím , nutná
kauce. K doptání na tel.: 777 295 000
n Potřebujete půjčit peníze?
Všechny druhy úvěrů a půjček. Volejte: 607 246 409
n Prodej kachňat. Výkrmna kuřat
Červený Hrádek, ﬁrma Dráb, prodává 3týdenní bílá broilerová kachňata.
Doma budete dokrmovat 3-4 týdny.
Cena 58 – 65 Kč/ dle stáří v týdnu.
Prodej se uskuteční: Žatec u Západního nádraží – v pondělí 28. dubna
ve 14.45 hod. Obce v okolí Žatce dle
plakátů v obchodech a na vývěskách.
n Na prodej - zahrada v osobním
vlastnictví s pěknou dřevěnou zateplenou chatkou. Chata má el. rozvody.
K pozemku bude již zdarma přivedena el. přípojka. Dále je zde užitková
voda. Cena: 120.000,- Kč. Kontakt: +
420 737 108 604
n Prodám byt 1 +1 v OV u Západního nádraží v Žatci. Cena 480.000,- Kč.
Tel.: + 420 602 462 052. RK nevolat.

Líbánky s Jiřím Langmajerem
Městské divadlo Žatec uvede ve středu 14. května další úsměvnou komedii
Noela Cowarda s názvem „Líbanky aneb Láska ať jde k čertu“.
Hra pojednává o dvojici bývalých dina bytu v Paříži. Oba dva spolu však
manželů, kteří se po letech setkávají nepřestanou bojovat. V hlavních rolích
v drahém francouzském hotelu, kam se představí Jiří Langmajer, Klára Ispřijeli trávit líbánky se svými novými sová, Ivana Jirešová, Jitka Cvančarová,
a mladšími partnery. Následuje to, co Jan Teplý ml. a mnoho dalších. Režie se
by oba bývalé manžele Elyota a Amandu tentokrát ujal Petr Hruška.
Komediální činohra začne v žatecani ve snu nenapadlo: opět se do sebe
zamilují. Napětí mezi čtveřicí roste. kém divadle již od 19:30 hod. Další
Nakonec před svými novými partnery informace pak naleznete na www.diSybilou a Victorem utečou do Aman- vadlopalace.cz

Zazpívá nám první dáma

Po březnovém pobrukování s Žalmanem nastane pro folk&country fanoušky
další příležitost si zanotovat jeho písničky. 29. 4. přijede totiž do Žatce první
dáma českého folk&country, bývalá členka Žalmanova spolu, Minesengrů
a Nezmarů, zpěvačka Pavlína Jíšová se svými Přáteli.
Přátelé je název její mini doprovodné provodné duo. Na kytaru hraje Pavel
skupiny, skládající se z kytaristy Pavla Malina, muziku se svým kontrabasem
Maliny (ex Druhá Tráva) a kontrabasisty tvrdí Pavel Peroutka. Co zůstává stálé
Pavla Peroutky.
a neměnné je její pěvecký talent a neOd doby kdy zpívala se Žalmanem v je- zaměnitelný, výrazný hlas, který dokáže
ho spolu, uplynula už řádka let, ale byl způsobit příjemné mrazení v zádech.
to její hlas, který si většina z folkových
fanoušků vybaví, když jen zaslechne či
zahlédne jméno písničky jako např. Já
písnička nebo Přijela sem Cadilacu …
Pavlína Jíšová působí na české Folk&Country scéně už pětadvacátým rokem.
Finanční úřad v Žatci oznamuje
Poprvé si jí bylo vidět na portě 1983,
dne 29.4.2008 od 14hod. konání
veřejné dražby 1/2 rodinného domu
kde si vyzpívala se skupinou Sem tam
v obci Žatec, Starý vrch č.p.1697.
interpretační portu. Tehdy si jí všiml
Další informace na www.mfcr.cz,
Žalman, který s ní a Antonínem Hlana úřední desce městského úřadu
váčem z Nezmarů založil příležitostné
a Finančního úřadu v Žatci nebo
hudební uskupení a napsal pro ni mimo
na tel.č. 415735358.
jiné, i výše zmíněné písničky. Muzikanti
na jihu Čech jsou takové pohyblivé písky a během let se navzájem vystřídají
v tamějších skupinách. Pavlína Jíšová
zpívala i s Minesengry, dlouhá léta
s Nezmary. Mezitím stihla ještě některé
zajímavé projekty. Svou první sólovou
Masarykova 946, 415 712 534, Jan Petříček
desku nenatočila kupodivu s žádnými Pavlína Jíšová a Přátelé tvoří silné huJihočechy ale s Weekendem, kapelou dební trio, v němž se spojuje výrazná
Michala Tučného, s nímž poté dva pěvecká osobnost a zkušení a uznávání
roky vystupovala jako host, další desku spoluhráči. Jistě nejen pro ozdobu se
natočila Druhou Trávou, s třetí jí po- Pavlína Jíšová doprovází na kytaru, pomohli nezmarští kamarádi a Jarek No- sbírala spoustu ocenění, ale nezastavuje
havica jako autor a zpěvák duetu Žába. se a jde a vyvíjí se dál. Už je to několik
Mimo zpívání zkusila psát i písničky let co zpívala v Žatci na country scéně,
nejen pro sebe ale i pro Věru Martino- takže její návrat bude milý a vítaný.
Tak tedy na 29.4. si šetřme uši, hlasivvou či Pavla Bobka, s nímž nazpívala
vlastní skladbu, duet Motýlek. U psaní ky a dlaně k potlesku. Čeká nás příjemný
písniček už zůstala a od třetí desky je večer s první dámou folk&country, ne-li
celé české hudební scény. Představení
autorsky zcela soběstačná.
Po odchodu od Nezmarů v r. 2002 začíná jako obvykle v Městském divadle
Pojďte si s námi vyjít na cestu plnou
písniček, veršů, tance a pohádek, pro- začala vystupovat se stálou skupinou, v Žatci v 19:30.
Jiří Navrátil
stě všeho, co Vám přinese v dnešním která se časem zredukovala na douspěchaném světě trochu sluníčka.
Srdečně Vás zveme na VI. Benefiční
koncert Dětského domova a jeho školy
v Žatci, jehož ústředním tématem jsou Žatecké digitální kino uvede v sobotu 26.4. zatím poslední přímý přenos z Metentokrát „Cesty“.
tropolitní opery v New Yorku.
Všichni se na Vás těší ve čtvrtek 24.
Na řadě je tentokrát opera s názvem a obohacena o anglické i české titulky.
dubna od 18.00 hodin v Městském
divadle Žatec. Kdo chcete být našim LA FILLE DU RÉGIMENT (Dcera Přímý přenos začne v žateckém kině
dětem pomyslnými maminkami, tatín- pluku) jež byla loni v zimě označena za v 19:30 hod.
Již v těchto dnech probíhají jednání
ky, ale i babičkami a dědečky – přijďte, operní událost sezóny v Královské opeře
o dalších přenosech. Pokud vše dobře
uděláte dětem radost a ti Vás odmění Covent Garden v Londýně.
dopadne
budou přenosy opět přenášeNechte
se
nyní
také
vy
oslnit
brilantnípěkným zážitkem. Těší se na Vás děti
mi koloraturami a famózním herectvím ny od října tohoto roku. Připomínáme,
a tety z DD Žatec
Natalie Dessay v roli markytánky Marie že jsou opery přenášeny ve vysokém
a rovněž výjimečnou muzikalitou Juana obrazovém rozlišení a navíc s prostoroROZLOUČENÍ
Diega Flóreze korunovanou suverénně vým zvukem.
15. 4. Pešková Helena
57 let
Kompletní informace o přenosech
17. 4. Krajánková Božena
84 let zazpívaným slavným sledem vysokých
18. 4. Červeňáková Margita
70 let „C“ v roli jejího milého Tonia. Opera pak naleznete na www.divadloza19. 4. Lysuk Jiří
87 let je nastudována ve francouzském jazyce tec.cz.

sport

CYKLO

DRESY, HELMY

FUNKČNÍ PRÁDLO

Axon, Moira, Craft

Cesty v Žatci

Poslední přenos opery z New Yorku
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Jarní cena Prahy

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Střídavé výsledky fotbalových týmů
Slavoje, zejména neúspěch u družstva mužů, kteří svá utkání o důležité
body prohrála, a narůstající nervozita
mezi skalními fandy, ale také střídavé
výsledky mládeže, takový byl uplynulý
„fotbalový“ víkend.
n FK Slavoj Žatec A - SK Roudnice
n.L. 0 - 3 / pol. 0- 1 /

Sestava: Baštýř - Jindra - Vrábík - Zlatohlávek - Dykas - Šidlof - Škréta - Uhliar
- Klíma - Baloun - Baierl
Střídali: Laibl, Havelka, vyloučen
Šidlof
Jeden z aspirantů na postup se představil na našem hřišti a předvedl velice
slušný výkon. Od úvodu utkání příliš šancí
domácím hráčům nebylo dovoleno. V 10.
minutě se hosté ujali vedení a první poločas jej také udrželi zcela bez problémů. Po
změně stran se domácí osmělili k několika
nebezpečným protiútokům, které se dají
určitě nazvat „gólovými“, ale bohužel ani
Uhliarova dorážka a Šidlofova střela svůj
cíl nenašla. Naopak hosté postupně přidali
ještě další dvě branky a body zaslouženě
putovaly mimo Žatec.
Jelikož týmy z konce tabulky si připsaly
důležité body, rýsuje se napínavý souboj
o sestupující.
n SK Strupčice - FK Slavoj Žatec B
2 - 1 / pol. 1 - 1 /

Sestava: Haštaba - Laibl - Brynda - Vořechovský - Linz - Francis - Andrt - Schmidt
- Sodomka - Baloun - Němec
Velice složitě poskládané družstvo
žatecké rezervy mužů, doplněné o čtyři
dorostence v čele s výborným brankářem Haštabou, a s trenérem Bryndou na
místě stopéra, kterého na lavičce zastoupil
trenér dorostu, se vydalo dobývat body na
druhý tým v tabulce do Strupčic.K překvapení všech se tým ujal vedení, když Andrt
perfektně našel nabíhajícího Schmidta
a bylo to 0 – 1. Domácí do poločasu vyrovnali z penalty. Do druhého poločasu,
za vytrvalého deště a chladu, šli hosté
s cílem pokusit se získat nějaký ten bodík.
Snaha byla velká, ale bohužel fotbal také
stále ovlivňují, ne zrovna jen výkony samotných hráčů. Šance Andrta a následně
Baloun – Němec volaly po gólu. Samotný
závěr byl ale už v režii rozhodčího Paclta.
V jeho závěru, po uplynutí řádné časové
doby, až na opakované dotazy naznačil,
že nastavuje čtyři minuty. Nakonec se ale
domácím podařilo po kopu z rohu v 96.
minutě vstřelit vítězný gól a v 97. minutě
jmenovaný rozhodčí zápas ukončil.
Hráči Slavoje odvedli ale velice poctivý
výkon a je škoda, že nebyl z toho alespoň
bod.
n Výsledky mládeže:

FK Slavoj Žatec A - SFK Meziboří 4 - 0
/ pol 2 - 0 / dorosty. Branky: Wiesingér,
Majoros, Fryš, Franc
FK Vroutek - FK Slavoj Žatec B 3 - 1
/ 1 - 1 / dorosty. Branka: Ječmen
FK Kopisty - FK Slavoj Žatec st.žáci 4
- 3 / 0 - 3 /. Branky: Hynek 2, Vopat
FK Slavoj Žatec ml.žáci - FK Litvínov
2 - 1 / 1 - 1 / . Branky: Karabec a Ondo
po 1.
P. Maňák

Nábor nohejbalistů
Tento týden proběhl na stadiónu Mládí
nábor žáků – nohejbalistů. Ti, kteří mají
zájem o tento sport, se mohou hlásit
každou středu po 17 hodině u p. Součka,
tel. č. 775 686 126 nebo na e-mail: csoucek@seznam.cz. Přihlásit se mohou
chlapci a dívky do 15 let, kteří budou
poté dle provedeného výběru zařazeni
do kategorií. Přihlášky a další informace
získáte také u správce areálu v době od 16
do 18 hodin v pondělí až pátek.

Budete pořádát Dětský
den nebo tábor?
Sbor dobrovolných hasičů města
Žatec vám nabízí ukázky zásahu,
výzbroje a výstroje přímo na vaších
akcích.Pro děti máme připravené
jednoduché soutěže s hasickou tématikou. Tyto akce pořádáme v rámci
propagace naší činnosti.Jestliže vás
naše nabídka zaujala, kontatujte nás
na e-mailove adrese hofmannm@centrum .cz nebo na mob.č.724
088 705 p. Hofmann.

Žatecký týdeník

Opět se v Žatci uskutečnil
souboj titánů
n G-titáni se připravují na mistroství republiky
V neděli 13.4. se v boxovně G-TITÁNŮ v Žatci, Mládežnické ul. od 10h – 12h
uskutečnila klubová příprava na mistrovství republiky Muay – Thai pod názvem:
„Souboj žateckých Titánů“. Jako čestný host se akce zúčastnil místostarosta
Žatce Aleš Kassal.
Hlavní promotér akce Jan Greisiger ti G-TITÁNOVI Jirkovi Doležalovi
uspořádal 7 zápasů, všechny byly na 3
Skála – RAVANA GYM Cheb proti
kola, po 2 min. Z těchto plno kontakt- Jakubovi Dolejšovi G-TITÁN Žatec
ních zápasů jsme mohli vidět 6 žateckých
Hieu Hub z Mariánských Lázní proti
G-TITÁNŮ!
Pavlovi Hausnerovi opět G-TITÁN
1. zápas byl: Polena z Muay – Thai
Tyto zápasy byly opravdovou lahůdTachov proti Michalu Doležalovi z G- kou, všichni tři žatečtí G-TITÁNI zvítě-TITÁNŮ Žatec, ve kterém s přehledem zili. A 150 diváků, kteří přišli sledovat
zvítězil G-TITÁN Doležal.
tyto zápasy byli na nohou. Fandilo se
Ve druhém velice vyrovnaném zápase zde jako na fotbale, neboť fanoušci měli
nastoupil Daniel Drábek z Thai Box s sebou i buben.
Mariánské Lázně proti G-TITÁNOVI
Ve 12:15h utichl zvuk Vai-Kru, což
Jakubovi Machovi, těsně zvítězil Daniel je thajská rituální muzika, která hraje
Drábek.
v průběhu zápasů a diváci aplaudovali
3. zápas Vild z Muay Thai Tachov proti svěřencům vynikajícího trenéra RomaBřeštanovi, kterého koučoval sám Jirka na Šifaldy, který byl v loňském roce 3.
Žák, čtyřnásobný proﬁ Mistr světa v thaj- na mistrovství světa v Bangkoku, a který
ském boxu, a jeho svěřenec také zvítězil. žatecké G-TITÁNY trénuje.
Do čtvrtého zápasu nastoupil Jakub
Konferenciér Jiří Holubka spolu
Kůča z Muay-Thai Tachov (který měl s Ladislavem Blailem, kteří tuto akci
o 8 kg větší váhu než žatecký Hoštický, připravovali, poděkoval divákům, kteří
v zápase to však nebylo vidět) proti ža- se rozcházeli po 12h domů s pocitem,
teckému Mírovi Hoštickému, zápas byl že si další Souboj žateckých G-TITÁNŮ,
od začátku plný klinčů a strhů na zem. který se bude konat v červnu rozhodně
Hoštický byl celý zápas v převaze, bohu- nenechají ujít.
žel na konci zápasu došlo k chybě, kdy se
Pokud se bude takovýmto způsobem
nepodíval rozhodčímu do očí a rozhodčí zvyšovat návštěvnost zápasů i v červnu,
zápas předčasně ukončil, i když zápas byl tak budeme nuceni v příštím roce tyto
pro Hoštického vyhraný. Pohár i vítězství zápasy pořádat v Lidovém domě neboť
si odvezl Kůča.
naše boxovna nebude kapacitně stačit.
A nakonec to nejlepší:
Zhodnotil akci její promotér Jan GreiHerkner z Mariánských Lázní pro- siger.

Jarní běh Bezručovým údolím
Dne 13. dubna 2008 v neděli se konal 31. ročník „Jarního běhu Bezručovým
údolím“.
Silničního běhu na 15 km se zúčastnili 34, z celkového počtu 15 závodníků se
umístil na 9. místě
zástupci Žatce:
Vítězem se stal Kirsch, Most – čas 0 :
Kategorie do 39 let – MUDr. Miroslav
Urban ( 1969) startovní číslo 108 – čas 1 56 : 59
Kategorie do 69 let – Pavel Ryska (1944)
: 06 : 03, z celkového počtu 32 závodníků
startovní číslo 117 – čas 1 : 21 : 01, z celse umístil na 18. místě
Vítězem se stal Lokšan, Bílina – čas 0 kového počtu 14 závodníků se umístil na
12. místě
: 49: 45
Vítězem se stal Řezáč, Litvínov – čas
Kategorie do 59 let – Roman Daniš
(1951) startovní číslo 153 – čas 1 : 11 : 1 : 02 : 38

Jarní pochod v Měcholupech
V sobotu 26. 4. 2008 se již tradičně
v Měcholupech koná jarní pochod. Sraz
účastníků je u Obecního úřadu v 8:30
– 9:00 hodin. Trasy jsou naplánovány
tři (5, 10, 15 km).
Startovné činní: děti 10,-- Kč a dospělí

20,-- Kč. Na každého čeká v cíli malá odměna. K dispozici bude i stánek s občerstvením, oheň a opékání buřtíků.
Akce bude pokračovat oslavou Dne
čarodějnic. Všichni jste srdečně zváni do
přírody v okolí Měcholupy.

Zápis nových žáků v ZUŠ
Základní umělecká škola Žatec, Vás zve v době od 12.-16.5. 2008 od 14.00
– 18.00 hodin na zápis nových žáků /všech věkových kategoriích/, pro školní
rok 2008/2009.
Rádi Vás přivítáme ve všech oborech školy – hudebním, tanečním, výtvarném
a literárně dramatickém. Bližší informace o výuce Vám budou poskytnuty na tel.
čísle 415 740 368 nebo na našich internetových stránkách www.zuszatec.cz.
Pokud váháte, který obor, či předmět je pro Vás ten pravý, přijďte se podívat na
kterýkoli veřejný koncert školy. Nejbližší je např.:
24.4.08 od 17.00 hodin v sále školy - Společná hodina Scholy ludus,
6.5. 08 od 17.00 hodin v Letním kině – Pestrobarevné deﬁlé,
13.5. 08 od 17.00 hodin v aule Gymnázia – Bývalí žíci se vracejí.
Všichni jste srdečně zváni
Irena Marešová, Zást. ředitele školy

V sobotu 12.4.2008 se konala v bazénu v Podolí Jarní cena Prahy. Závodu se zúčastnila prakticky celá česká žákovská a dorostenecká plavecká špička. Z našeho
oddílu se do závodu kvaliﬁkovali tito plavci - David a Lucie Urbanovi, Ilonka
Nováková, Kristýna Štrancová, Kateřina Iblová, Hana Eichelmanová, Antonín
a Lucie Svěcení, David Iška a Jan Polončík.
Vzhledem k velké konkurenci lze pova- dařilo na 100m volným způsobem, kde
žovat umístění v první desítce za úspěch skončil na vynikajícím 4.místě. Šestá
a to se podařilo hned 6 našim plavcům. místa pak obsadil na tratích 50 a 200m
Antonín Svěcený (1996) si vybral trochu volným způsobem a na 50m znak. Nejsmůly, když na trati 100m prsa skončil lepších umístění v Praze dosáhla Lucie
na vynikajícím 4.místě, se ztrátou pou- Urbanová (1996). Ta získala 2x bronhých 7.setin na medaili. K tomu ještě zovou medaili na 50 a 100m volným
přidal 6.místo na 200m prsa. Kristýna způsobem. K těmto skvělým umístěním
Štrancová (1996) skončila na 9.místě na přidala ještě 4.místo na 200m opět vol50m volným způsobem a stejně se dařilo ným způsobem.
Naši plavci sice přivezli z Prahy jen 2
i Ilonce Novákové (1997), která skončila
také devátá, ale na 50m znak. Kateřina medaile, ale vzhledem k těžké konkurenIblová (1994) vybojovala pěkné 5.místo ci se dá tento výsledek hodnotit kladně.
na své oblíbené trati 50m volným způso- Před pomalu blížícími se Oblastními
bem. Navíc přidala ještě dvě 8.místa na přebory naši plavci potvrdili svou pří50m znak a 100m motýlek. David Urban slušnost k plavecké špičce a nezbývá než
(1995) všech 5 svých startů vměstnal do doufat, že to i na krajských závodech beze
první sedmičky plavců. Nejvíce se mu zbytku potvrdí.

Jarní cena nejml. žactva
V sobotu 5.4.2008 proběhla v Chomutově Jarní cena nejmladšího žactva. Náš
oddíl reprezentovalo celkem 9 nadějných plavců - Stanislav Voráč, Filip a Tomáš
Urban, Jakub Dvořák, Dominik a Bára Červenkovi, Pavla Barochová, Štěpán
Henrych a Marek Koutník.
Nejlepšího umístění dosáhl Jakub Dvo- Posledním kdo získal v Chomutově medaiřák, který jako jediný v Chomutově zvítězil li byla Bára Červenková, která skončila na
na trati 100Z v čase 1:43.90. Ke zlaté me- 2.místě na 100Z
Standa Voráč a Filip Urban plavali
daili přidal ještě 3.místo na 100VZ. Dominik Červenka získal celkem 3 umístění v ročníku 1998, kde byla již poměrně
mezi prvními třemi. Nejvíce se mu dařilo velká konkurence a tak lze jejich umístění
v jeho oblíbeném stylu prsa a obsadil 2x v první desítce považovat za úspěch.
Celkem naši plavci v Chomutově plavali
druhé místo na tratích 50m a 100m prsa.
K tomu ještě přidal 3.místo na 100Z. Ob- v 37 závodech, 26x si zlepšili osobní redobně se dařilo i Pavle Barochové, která kord a získali celkem 8 medailí - 1 zlatou,
také na 50 a 100m prsa obsadila 2.místa. 5 stříbrných a 2 bronzové.

ZŠ Měcholupy
Ve středu 16. 4. se naše škola zúčastnila fotbalového turnaje „Coca-Cola Školský
pohár 2008“ v Lubenci. Celkem proti sobě nastoupila 4 družstva. Utkání se hrálo
za velmi nepříznivého počasí, vítr a déšť fotbalu moc neprospěly. Přesto kapitán
družstva Adam Cígl, J. Podroužek a ostatní žáci 6.-9. tříd, pod vedením trenéra
pana učitele Šnajdra, úspěšně reprezentovali naší školu. Všem patří poděkování
za vzornou reprezentaci školy.
Bc. H. Gondeková

